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Na podlagi 24. elena Statuta Zavoda Republike Slovenije za solstvo st. 0071-4/2010, ki ga je 
Svet Zavoda sprejel na seji dne 27. 05. 2010, izdaja direktor Zavoda Republike Slovenije za 
solstvo 

PRAVILNIK 0 TEKMOVANJU UCENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE 

SPLOSNIDEL 
1. clen 

Vsebina pravilnika 

Pravilnik o tekmovanju ucencev v znanju zgodovine doloca: 
• cilje tekmovanja, 
• razpis tekmovanja, 
• vodenje tekmovanja, 
• pripravo in vrednotenje nalog, 
• organizacijo tekmovanja, 
• merila za podeljevanje priznanj, 
• razglasitev rezultatov, 
• postopek v primeru ugovora, 
• vlogo in naloge uciteljev, mentorjev in ravnateljev, 
• financiranje tekmovanja. 

2. clen 
Cilji tekmovanja 

Cilji tekmovanja so: 

• pri ucencih osnovne sole vzpodbujati zanimanje za poglobljeno spoznavanje in sirjenje 
znanja zgodovine, 

• odkrivanje nadarjenih ucencev, ki imajo se poseben interes za zgodovino, 
• uvajanje v samostojno in sodelovalno poglabljanje znanja dodatnih primarnih in 

sekundarnih virov in literature s podrocja izbrane zgodovinske teme, 
• omogociti ucencem primerjanje lastnega znanja in rezultatov z drugimi udelezenci 

tekmovanja. 

3. clen 
Ravni tekmovanja 

Tekmovanje ucencev iz znanja zgodovine poteka na treh ravneh: 
• solska raven tekmovanja za bronasto priznanje, 
• podrocna raven tekmovanja za srebrno priznanje, 
• drzavna raven tekmovanja za zlato priznanje. 



4. clen 
Organizator tekmovanja 

Tekmovanje ucencev iz znanja zgodovine organizira Zavod RS za solstvo, v nadaljevanju ZRSS. 

Tekmovanje vodi in usmerja Komisija za tekmovanje ucencev iz znanja zgodovine, v nadaljevanju 
driavna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo univerzitetni strokovnjaki, ucitelji zgodovine in clani 
Predmetne skupine na ZRSS. 

Clane driavne tekmovalne komisije in predsednika driavne tekmovalne komisije imenuje na 
predlog Predmetne skupine za zgodovino direktor ZRSS za mandatno obdobje dveh let. 

Za svoje delo sta komisija in predsednik odgovorna Zavodu RS za solstvo. 

5. clen 
Sodelovanje uciteljev in sol 

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja ucencev iz znanja zgodovine sodelujejo ucitelji-mentorji 
tekmovanja in drugi strokovni sodelavci na soli. Ucitelji-mentorji tekmovanja in drugi strokovni 
sodelavci po zakljucku tekmovanja na vseh ravneh prejmejo potrdilo o strokovnem sodelovanju. 
Na potrdilu so napisani podatki o stevilu in vrsti mentorstva, stevilu in vrsti priznanj tekmovalcev 
ter opisi strokovnega dela. 

6. clen 
Pravica do udelezbe na tekmovanju in prostovoljnost sodelovanja 

Na tekmovanju iz znanja zgodovine lahko tekmujejo ucenci, ki obiskujejo 8. in 9. razred osnovne 
sole v Republiki Sloveniji in ucenci slovenskih zamejskih sol, ki se odlocijo tekmovati in sprejeti 
pogoje tekmovanja. 

Sodelovanje ucencev (v nadaljevanju tekmovalcev) na tekmovanju iz znanja zgodovine je 
prostovoljno. 

Ucitelji oziroma mentorji tekmovanja morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike 
pred tekmovanjem seznaniti s tern pravilnikom. 

RAZPIS TEKMOVANJA 

7. clen 
Razpis tekmovanja 

Zavod RS za solstvo javno objavi razpis tekmovanja ucencev iz znanja zgodovine do konca 
meseca julija za naslednje solsko leta na spletni strani ZRSS: http://www.zrss.si/. 

Razpis tekmovanja obsega: 

• vsebinski program tekmovanja, 

8. clen 
Vsebina razpisa 

• cas (dan in uro) izvedbe solskega, podrocnega in driavnega tekmovanja . 
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9. clen 
Prijava na tekmovanje 

Ucenci se na solsko tekmovanje prijavijo pri svojem ucitelju zgodovine oz. mentorju tekmovanja. 

Elektronska prijava na tekmovanje vsebuje: 

• ime, priimek, spo/ in datum rojstva tekmova/ca ter razred, ki ga obiskuje, naziv in sedei 
sole, ki jo tekmova/ec obiskuje, 

• ime, priimek, spol in datum rojstva tekmovalcevega mentorja. 

Pred elektronsko prijavo ucitelj zgodovine oz. mentor tekmovanja pridobi pisno soglasje starsev 
oz. zakonitih zastopnikov, da so lahko rezultati tekmovalca, dosezeni na tekmovanju, javno 
objavljeni. Z rezultati so javno objavljena tudi imena mentorjev tekmovalcev. 

VODENJETEKMOVANJA 
10. clen 

Tekmovalne komisije in imenovanje clanov 

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer: 

• Solsko tekmovanje vodi solska tekmovalna komisija, ki jo imenuje ravnatelj sole. Komisijo 
sestavljajo predsednik (obvezno ucitelj zgodovine) in vsaj dva clana. 

• Podrocno tekmovanje vodi podrocna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik 
(obvezno ucitelj zgodovine) in ucitelji zgodovine drugih sol tega podrocja. lzmed clanov 
tekmovalne komisije se izberejo 3 clani, ki bodo vodili postopek ugovorov. 

• Dr:Zavno tekmovanja vodi drzavna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo univerzitetni 
strokovnjaki, ucitelji zgodovine in clani Predmetne skupine za zgodovino na ZRSS. Clane 
dr:Zavne tekmovalne komisije imenuje direktor ZRSS. 

PRIPRAVA NALOG 

11. clen 
Priprava nalog 

Drzavna tekmovalna komisija pripravi naloge za tekmovanje ter merila za vrednotenje izdelkov s 
tockovnikom za vse ravni tekmovanja. 

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku. Glede na prijavo tekmovalcev v 
informacijskem strezniku se lahko izbere jezikovna razlicica za jezik manjsin. 

Recenzijo nalog opravi s strani predsednika pooblasceni clan drzavne tekmovalne komisije, ki ni 
sodeloval pri pripravi nalog. 

Tekmovalne naloge so lektorirane . 

..................................................................................................................... 
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12. clen 
Tajnost nalog 

Vse komisije (na vseh ravneh tekmovanja) so odgovorne za tajnost nalog do zacetka pisanja 
nalog in se morajo po prejetju nalog tekmovanja na vseh ravneh tekmovanja strogo drzati 
predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost tekmovalnega gradiva. 

Do zacetka tekmovanja so naloge za tekmovanje pod nadzorom tajnika ali predsednika drzavne 
tekmovalne komisije. 

13. clen 
Hranjenje izdelkov 

Solske in podrocne tekmovalne komisije ter dr2avna tekmovalna komisija hranijo izdelke 
tekmovalcev do konca tekocega solskega leta. Na koncu solskega leta komisije zagotovijo 
unicenje le-teh. 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

TEKMOVALNI RED 

14. clen 
Trajanje tekmovanja 

Na vseh ravneh tekmovanja traja tekmovanje 60 minut oziroma v skladu z razpisom. 

15. clen 
Razporeditev tekmovalcev v prostoru 

Vsak ucenec mora imeti svojo mizo. Ce so mize dvosedezne, sedijo vsi ucenci na isti strani, med 
njimi je z leve in desne strani vsaj 1,5 m oddaljenosti. Vsi so obrnjeni v isto smer. Nadzorni ucitelj 
mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi. 

16. clen 
Nadzorne osebe 

Potek pisanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje vsaj en nadzorni ucitelj v 
vsakem prostoru take, da ima pregled nad tekmovalci. 

Nadzorni ucitelj preveri navzocnost tekmovalcev in jih seznani s tekmovalnim redom. Razdeli 
ovojnice s siframi (na podrocnem in dr2avnem tekmovanju) in tekmovalne naloge. 

V primeru ocitne krsitve dolocil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje 
sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalna pola, tekmovalca pa odstrani iz prostora, v 
katerem poteka tekmovanje. 

0 razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki 
lahko sprejme sklep o izkljucitvi. Sklep se vpise v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za 
morebitno izkljucitev. Ce je ucenec izkljucen na nizji ravni tekmovanja, ne more nadaljevati s 
tekmovanjem na visji ravni. Odlocitev o izkljucitvi je dokoncna. 

(!) Zavod Republike Slovenije za solstvo 
4 



17. clen 
Pripomocki, ki jih lahko uporabljajo tekmovalci 

Na vseh ravneh tekmovanja lahko ucenci uporabljajo nalivno perc ali kemicni svincnik. 

V prostor, kjer poteka tekmovanje, ni dovoljeno prinasati elektronskih, komunikacijskih ali drugih 
naprav (racunalnikov, predvajalnikov, prenosnih telefonov ... ). Solske torbe in druge predmete 
tekmovalci odlozijo na dogovorjeni prostor. 

SOLSKO TEKMOVANJE 
18. clen 

Udelezenci solskega tekmovanja 

Tekmovanja se lahko udelezijo ucenci 8. in 9. razreda osnovne sole, v katerih se poucuje 
predmet zgodovine. 

19. clen 
Kraj in cas tekmovanja 

Solsko tekmovanja izvedejo sole v prostorih, ki jih dolocijo solske tekmovalne komisije. cas 
tekmovanja je dolocen z razpisom. 

20. clen 
Naloge predsednika solske tekmovalne komisije 

Predsednik solske tekmovalne komisije: 
• z ravnateljem sole se dogovori za nemoten potek tekmovanja, 
• s streznika sname tekmovalno nalogo in navodila za vrednotenje, 
• v sodelovanju z ravnateljem poskrbi za tajnost fotokopiranja/tiskanja tekmovalnih nalog, 
• pridobi ucitelje ocenjevalce, 
• od ucencev pridobi pisna soglasja (objavljena so na racunalniskem strezniku) o javni 

objavi rezultatov dosezenih na tekmovanju, 
• poskrbi za tocen vpis tekmovalcev in mentorjev v informacijski streznik, 
• poskrbi za pravocasen vpis dosezenih tock tekmovalcev, 
• poskrbi za tocnost in pravocasnost vnesenih podatkov (po objavi uradnih rezultatov 

solskega tekmovanja popravki podatkov 0 tekmovalcih in mentorjih niso vee mozni), 
• oznaci dobitnike bronastih priznanj za dosezke na solskem tekmovanju v skladu z 34. 

clenom pravilnika, 
• predlaga tekmovalce na podrocno tekmovanje v skladu z 22. clenom pravilnika, 
• vpise ucitelje ocenjevalce za podrocno tekmovanje v informacijski streznik, 
• arhivira tekmovalno dokumentacijo, 
• drzavni tekmovalni komisiji omogoci vpogled v vrednotenje tekmovalnih nalog, 
• podeli bronasta priznanja. 

21. clen 
Naloge solske tekmovalne komisije 

Solska tekmovalna komisija ima naslednje naloge: 
• na osnovi prijav ucencev na tekmovanje natisne in razmnozi zadostno stevilo tekmovalnih 

nalog, 
• organizira tekmovanje, 
• ovrednoti tekmovalne naloge najkasneje v 3 dneh po tekmovanju, 

· · · · · • · · ·v·in~rl'l'lae~js~i· streznik·vneee·stevil& desezeRil=l·teok ·r:>o pooameznih i1a~oga-h,· · ·. · ........... . 
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• uposteva moznost ugovora in rok prijav na podrocno tekmovanje, 
• v primeru, ko vee ucencev doseze isto stevilo tock, solska tekmovalna komisija pripravi 

dodatno preverjanje (pri tern je potrebno upostevati roke za objavo urad nih rezultatov) 
• predlagala tekmovalce za podrocno tekmovanje. 

Za tocnost in pravocasnost vnesenih podatkov za potrebe solskega tekmovanja sta odgovorna 
predsednik solske tekmovalne komisije in ravnatelj sole. 

Navajanje netocnih podatkov, ki vplivajo na dosezek ali uvrstitev na naslednjo raven tekmovanja, 
se lahko kaznuje z izkljucitvijo iz vseh nadaljnjih stopenj tekmovanja. 

PODROCNO TEKMOVANJE 

22. clen 
Udelezenci podrocnega tekmovanja 

Podrocnega tekmovanja se lahko udelezi do 25% (brez zaokrozevanja navzgor) sodelujocih 
tekmovalcev s solskega tekmovanja posamezne sole. 

Podrocnega tekmovanja se poleg tekmovalcev iz prejsnjih odstavkov lahko izjemoma udelezijo 
tudi tekmovalci, ki jih na podlagi dosezkov s solskih tekmovanj izbere drZ:avna tekmovalna 
komisija iz znanja zgodovine (doizbor) po zakljucku vnosov porocil s solskih tekmovanj. Koncni 
prag za uvrstitev na podrocno tekmovanje doloci drZ:avna tekmovalna komisija. 

lzbrane udelezence za podrocno tekmovanje lahko sole vidijo na informacijskem strezniku. 

23. clen 
Kraj in cas podrocnega tekmovanja 

Podrocno tekmovanje se izvede na selah, ki so se prijavile kot gostiteljice. Razporeditev sol 
podrocnega tekmovanja je vidna na strezniku. 

Cas (datum in ura) podrocnega tekmovanja je dolocen z razpisom. 

Sole, ki spadajo v isto podrocje, se na vsakoletnem podrocnem tekmovanju dogovorijo o 
gostitelju (ime sole) oz. organizatorju (ime in priimek odgovornega ucitelja) podrocnega 
tekmovanja za naslednje solsko leto (lahko po seznamu ali po dogovoru). V kolikor se sole 
nekega podrocja ne dogovorijo za solo gostiteljico tekmovanja, sole tega podrocja nimajo 
moznosti pristopiti k tekmovanju na drugem podrocju. 

24. clen 
Naloge predsednika podrocne tekmovalne komisije 

Predsednik podrocne tekmovalne komisije: 

• se z ravnateljem sole dogovori za nemoten potek tekmovanja, 
• v sodelovanju z ravnateljem poskrbi za tajnost tekmovalnih nalog, 
• organizira vrednotenje izdelkov, 
• objavi rezultate tekmovanja najkasneje v 3 dneh, 
• doloci dan in uro za vpoglede, 
• v primeru ugovora ukrepa v skladu z 42. clenom pravilnika, 
• vpise tekmovalne dosezke v streznik, 
• oznaci dobitnike srebrnih priznanj za dosezke na podrocnem tekmovanju v skladu z 34 . 

. . . . . . . . . . ¢l~!l.9tD. PT.C!Y!Ini.~~l ..................................................................................... . 
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• predlaga tekmovalce na driavno tekmovanje v skladu z 26. clenom pravilnika, 
• z vnosom na streznik ali sporocilom tajniku tekmovanja seznani z imenom gostitelja (sola) 

in organizatorja (ime in priimek ucitelja zgodovine) podrocnega tekmovanja za naslednje 
solsko leto in ga vnese v racunalniski streznik, 

• arhivira ustrezno dokumentacijo. 

25. clen 
Naloge organizatorja podrocnega tekmovanja in podrocne tekmovalne komisije 

Organizator podrocnega tekmovanje v sodelovanju z ravnateljem: 

• organizira tekmovanje, 
• pripravi ustrezne prostore za nemoteno resevanje tekmovalnih nalog, 
• razporedi nadzorne ucitelje v prostorih, kjer bo potekalo resevanje nalog, 
• pripravi prostor za navodila nadzornim uciteljem ter za dele podrocne tekmovalne komisije 

in uciteljev ocenjevalcev, 
• v dogovoru s predsednikom tekmovalne komisije opravi se druge dejavnosti, potrebne za 

izvedbo tekmovanja, 

Podrocna tekmovalna komisija: 

• izvede tekmovanje, 
• ovrednoti izdelke ucencev, 
• objavi rezultate tekmovanja najkasneje v 3 dneh, 
• predlaga tekmovalce za drtavno tekmovanje v skladu z 26. clenom tega pravilnika Uih 

odkljuka na strezniku), 
• s predsednikom podrocne tekmovalne komisije in/ali v sodelovanju s predsednikom 

drzavne tekmovalne komisije resuje morebitne ugovore. 

DRZAVNO TEKMOVANJE 

26. clen 
Udelezenci driavnega tekmovanja 

Drzavnega tekmovanja se lahko udelezi do 10% (brez zaokrozevanja navzgor) sodelujocih 
tekmovalcev s podrocnega tekmovanja posameznega podrocja. 

Drzavnega tekmovanja se poleg tekmovalcev iz prejsnjih odstavkov lahko izjemoma udelezijo tudi 
tekmovalci, ki jih na podlagi dosezkov s podrocnega tekmovanja izbere driavna tekmovalna 
komisija iz znanja zgodovine (doizbor). Koncne pragove za uvrstitev doloci drzavna tekmovalna 
komisija. 

27. clen 
lzbor udelezencev driavnega tekmovanja 

Drzavna tekmovalna komisija opravi dokoncni izbor udelezencev drzavnega tekmovanja po 
koncanem vnosu porocil podrocnega tekmovanja. Pri tern lahko pregleda izdelke ucencev, ki jih 
je prijavila podrocna tekmovalna komisija za tekmovanje na drzavnem nivoju. 

lmena izbranih udelezencev drzavnega tekmovanja s svojega podrocja lahko sole vidijo na 
informacijskem strezniku . 

..................................................................................................................... 
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28. clen 
Kraj in cas di"Zavnega tekmovanja 

Cas (datum in ura) tekmovanja je dolocen z razpisom. 

s solami gostiteljicami drzavnega tekmovanja se dogovarjajo predsednik di"Zavne tekmovalne 
komisije in predstojniki podrocnih enot Zavoda RS za solstvo. 

29. clen 
Naloge organizatorja di"Zavnega tekmovanja 

Organizator di"Zavnega tekmovanja ima naslednje naloge: 

• organizira tekmovanje, 
• pripravi ustrezne prostore za nemoteno pisanje tekmovalnih nalog, 
• razporedi nadzorne ucitelje v prostorih, kjer bo potekalo tekmovanje, 
• zagotovi ucitelje ocenjevalce za vrednotenje izdelkov, 
• priskrbi malice za tekmovalce, njihove mentorje, spremljevalce in clane tekmovalne 

komisije, 
• pripravi prostor za delo di"Zavne tekmovalne komisije in ucitelje ocenjevalce, 
• pripravi prostor za odprtje tekmovanja, 
• v dogovoru s tajnikom ali predsednikom di"Zavne tekmovalne komisije opravi se druge 

dejavnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja. 

30. clen 
Naloge tajnika/koordinatorja di"Zavne tekmovalne komisije 

Tajniklkoordinator drzavne tekmovalne komisije: 
• koordinira delo di"Zavne tekmovalne komisije, 
• z ravnateljem sole gostiteljice drzavnega tekmovanja se dogovori za nemoten potek 

tekmovanja, 
• poskrbi za zadostno stevilo tekmovalnih nalog, 
• poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosezkov, 
• poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije, 
• poskrbi za pripravo porocila o tekmovanju. 

31. clen 
Naloge predsednika di"Zavne tekmovalne komisije 

Predsednik drzavne tekmovalne komisije: 
• vodi delo drzavne tekmovalne komisije, 
• oznaci dobitnike zlatih priznanj. 

32. clen 
Naloge di"Zavne tekmovalne komisije 

Drzavna tekmovalna komisija ima naslednje naloge: 
• pripravi tekmovalne naloge z navodili za vrednotenje za vse ravni tekmovanja, 
• opravi dokoncen izbor udelezencev za podrocno in drzavno tekmovanje, 
• na podlagi stevila izbranih ucencev, uvrscenih na drzavno tekmovanje, zagotovi ustrezno 

stevilo izvodov tekmovalnih nalog, 
• z zunanjimi ocenjevalci (ucitelji-mentorji tekmovanja) pregleda in ovrednoti izdelke 

tekmovalcev, 
• razglasi rezultate tekmovanja, 
• resuje morebitne ugovore v skladu z 42. clenom pravilnika, 
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• poskrbi za posredovanje porocila o tekmovanju za Ministrstvo za izobrazevanje, znanost 
in sport. 

33. clen 
Cas za vrednotenje izdelkov 

Dr:Zavna tekmovalna komisija objavi neuradne rezultate tekmovanja najkasneje 3 dni po 
vrednotenju tekmovalnih nalog. Na svoj dosezek lahko tekmovalec v roku 3 dni od objave v 
soglasju in s podpisom mentorja vlozi pisni ugovor, v katerem navede svojo sifro in utemeljitev 
ugovora na vrednotenje. 

MERILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 

34. clen 
Merila za podeljevanje priznanj 

Tekmovalne komisije morajo pri podeljevanju bronastih, srebrnih in zlatih priznanj upostevati 
naslednja merila: 

bronasta priznanja lahko prejme najvec 1/3 vseh sodelujocih tekmovalcev na solskem 
tekmovanju v okviru posamezne sole (tekmovalec mora doseci vsaj 50% moznih tock) 
povecana za stevilo tekmovalcev, ki imajo enako stevilo tock kot zadnji v tretjini; 

srebrna priznanja lahko prejme najvec 10% vseh sodelujocih tekmovalcev na solskem 
tekmovanju v okviru posameznega podrocja, tekmovalcu, ki se je uvrstil na dr:Zavno 
tekmovanje in ga njegov dosezek na dr:Zavnem tekmovanju uvrsca med 10 % stevila 
tekmovalcev te tekmovalne sku pine na solskem tekmovanju v drzavi, se srebrno priznanje 
dodeli kot srebrno priznanje za uspeh na drzavnem tekmovanju. 

na dr:Zavnem tekmovanju se podeli najmanj 20 in najvec 65 zlatih priznanj (pri 500 
tekmovalcih na solskem tekmovanju se podeli 20 zlatih priznanj, pri 5000 ali vee 
tekmovalcih na solskem tekmovanju se podeli najvec 65 zlatih priznanj, med 500 in 5000 
se podeli na vsakih sto tekmovalcev eno zlato priznanje). 

RAZGLASITEV REZULTATOV TEKMOVANJA IN PODELITEV PRIZNANJ 

35. clen 
Objava dosezkov in mesto objave 

Uradni rezultati s solskega tekmovanja morajo biti na strezniku objavljeni najpozneje 7 dni po 
tekmovanju, s podrocnega in drzavnega tekmovanja pa najpozneje 10 dni po tekmovanju, pri 
cemer je treba upostevati moznost ugovora (42. clen). Neuradni rezultati (podrocnega in 
drzavnega tekmovanja) niso javni, temvec so z osebnim geslom dostopni pooblascenim osebam 
sodelujocih sol. 

Na soli morajo biti javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so 
prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na naslednjo raven tekmovanja. Na soli so lahko javno 
(vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena in sole tistih tekmovalcev, ki so na podrocnem 
tekmovanju, na tistem podrocju, v katerega je uvrscena sola, prejeli srebrna priznanja in se 
uvrstili na drzavno tekmovanje. 

Rezultati drzavnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, ime in priimek mentorja, 
naziv sole in dosezeno priznanje morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletni strani organizatorja 
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tekmovanja (www.zrss.si). Objavi se seznam tistih tekmovalcev, ki so na drzavnem tekmovanju 
dosegli zlato priznanje. 

Podrocna in dr:Zavna tekmovalna komisija vsako leto dolocita casovni rok in mesto za ugovore. 
Po zakljuceni obravnavi ugovorov na vrednotenje (podrocno in dr:Zavno tekmovanje) mora 
pristojna tekmovalna komisija v roku 3 dni objaviti koncne (uradne) rezultate. 
Objava rezultatov mora vkljucevati: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca, naziv 
sole in kraj, ime in priimek mentorja, stevilo dosezenih tock in, po pritozbenem roku, morebitno 
dosezeno priznanje. 

36. clen 
lndividualni vpogled v dosezke na tekmovanju 

Vsak tekmovalec ima omogocen vpogled v svoje dosezke na tekmovanju in vpogled v morebiten 
sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje prek svetovnega spleta s pomocjo 
osebnega uporabniskega imena in gesla. 

Uporabnisko ime in geslo za solsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na solsko 
tekmovanje. Uporabnisko ime in geslo sta sestavni del soglasja o javni objavi dosezkov. Uporabi 
se obrazec, ki je na strezniku. 

Uporabniska ime in geslo za podrocno in dr:Zavno tekmovanje prejme tekmovalec na samem 
tekmovanju. 

37. clen 
Objava nalog in meril za vrednotenje s tockovnikom 

Po razglasitvi rezultatov se objavijo tudi navodila za pisanje in merila za vrednotenje s 
tockovnikom. 

38. clen 
Tiskovine za priznanja in potrdila o strokovnem sodelovanju 

Tiskovine za priznanja in potrdila o strokovnem sodelovanju zagotovi Zavod RS za solstvo. 

39. clen 
Priprava priznanj in potrdil o strokovnem sodelovanju 

Vsa podeljena priznanja morajo biti ostevilcena, podpisana in zigosana, in sicer: 

• bronasta priznanja s podpisom predsednika solske tekmovalne komisije in z zigom sole, 
kjer je potekalo tekmovanje, 

• srebrna priznanja s podpisom predsednika podrocne tekmovalne komisije in z zigom 
ZRSS, 

• zlata priznanja s podpisom predsednika drzavne tekmovalne komisije in direktorja Zavoda 
RS za solstvo ter zigom ZRSS, 

• potrdila o strokovnem sodelovanju s podpisom direktorja Zavoda RS za solstvo in z zigom 
ZRSS. 

40. clen 
Podelitev priznanj 

Po zakljucku drzavnega tekmovanja se priznanja za ucence in potrdila o strokovnem sodelovanju 
za ucitelje posredujejo na maticne sole tekmovalcev. 
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41. clen 
Evidenca o priznanjih 

Evidence o izdanih priznanjih hrani tajnik tekmovanja v arhivu Zavoda RS za solstvo v elektronski 
obliki. 

UGOVOR NA VREDNOTENJE NALOG 

42. clen 
Ugovor na vrednotenje nalog 

Ce tekmovalec meni, da je na tekmovanju s pisanjem dosegel visji rezultat, kot je razvidno iz 
objavljenega rezultata, lahko v roku 3 dni od objave neuradnih rezultatov vlozi pisni ugovor, ki 
mora vsebovati sifro tekmovalca (brez imena in priimka tekmovalca), utemeljitev ugovora, 
mentorjevo soglasje in podpis. Pisni ugovor se vlozi pri tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje 
vodila. Ce ugovor ne vsebuje vseh elementov, se zavrne. 

lzdelke, za katere je bil vlozen ugovor, pristojna imenovana tekmovalna komisija ponovno 
pregleda in odloci o ugovoru ter svojo odlocitev/odgovor vnese na streznik. Ucencu, ki je vlozil 
ugovor, je odlocitev/odgovor dostopen z osebnim geslom. Odlocitev komisije za ugovore je 
dokoncna. 

Po vlozitvi ugovora ima tekmovalec pravico, da skupaj z mentorjem pregleda svoj izdelek. Za 
vpogled se mora najaviti. Tekmovalna komisija doloci kraj, dan in uro vpogleda. Ce se dan ali ura 
zamudi, vpogled ni vee mozen. 

43. clen 
Ugovor na evidence strokovnega sodelovanja 

Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena clanov 
tekmovalne komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni 
pooblascenim osebam sodelujocih sol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do 
vpogleda v evidence strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblasceni osebi 
na soli. 

Ucitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja 
vlozi ugovor na evidence strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vloziti v pisni obliki na 
naslov tajnika tekmovanja. 

VLOGA IN NALOGE UCITELJEV MENTORJEV 

44. clen 
Odgovornost za tekmovalce 

Odgovornost za tekmovalce v casu srecanja in tekmovanja prevzamejo organizator in 
spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srecanja in tekmovanja 
prevzamejo sola, ki posilja tekmovalce, mentorji in pooblasceni spremljevalci oziroma starsi. 

45. clen 
Odgovornost za vrednotenje izdelkov in nadzor na podrocnem/drZavnem tekmovanju 
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Sola, ki prijavlja tekmovalce, je dolzna zagotoviti vsaj enega ucitelja zgodovine kot ocenjevalca za 
vrednotenje in nadzornega ucitelja. V primeru opravicene odsotnosti ucitelja ocenjevalca in 
nadzornega ucitelja na dan tekmovanja sola zagotovi drugega ocenjevalca in drugega 
nadzornega ucitelja. 

46. clen 
Vrednotenje tekmovalnih nalog 

Tekmovalne naloge se vrednotijo v skladu z navodili drZavne tekmovalne komisije. 

Predsednik tekmovalne komisije mora po koncu pisanja tekmovalnih nalog organizirati sestanek 
z ucitelji ocenjevalci, ki bodo vrednotili naloge. Na sestanku pregledajo resitve nalog in tockovnik 
ter razjasnijo morebitne nejasnosti. Ucitelji ocenjevalci sestavijo ocenjevalne dvojice in se 
dogovorijo o izmenjavi in vracanju nalog ter uskladitvi dosezkov. 

FINANCIRANJE TEKMOVANJA 

47. clen 
Viri financiranja solskega in podrocnega tekmovanja 

Sredstva za izvedbo solskega in podrocnega tekmovanja zagotovi sola, ki tekmovanje organizira. 

Viri sredstev so: 
• proracunska sredstva, 
• sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo, 
• darila in volila, 
• prispevki pokroviteljev in donatorjev, 
• drugi viri. 

48. clen 
Financiranje drZavnega tekmovanja 

Viri sredstev so: 
• sredstva, pridobljena s strani Ministrstva za izobrazevanje, znanost in solstvo, 
• sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja, darila in volila, 
• prispevki pokroviteljev in donatorjev, 
• drugi viri. 

49. clen 
Poraba sredstev 

Stroski tekmovanja so sredstva, namenja za: 
• pripravo nalog za tekmovanja, 
• razmnozevanje tekmovalnih nalog in papir, 
• delo drZavne tekmovalne komisije, 
• materialne stroske clanov komisij (strokovna literatura ipd.), 
• pripravo in posiljanje razpisov in vabil, 
• pripravo in posiljanje uporabniskih imen in gesel, 
• stroski ovojnic s siframi za podrocno in drzavno tekmovanje, 
• pripravo in posiljanje priznanj za ucence in potrdil za mentorje, 
• pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence, 
• prehrano za tekmovalce in clane tekmovalnih komisij v visini zneska, ki se zaracunava za 

solsko prehrano, 
..... ~- ... r:e:Z.i~L<i .str:oski.gJede najema.prastora.\l, ............................................................ . 
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• stroski prevajanja tekmovalnih nalog, 
• stroski prilagoditev za podrocno in dr'Zavno tekmovanje, 
• vzdr'Zevanje informacijskega streznika. 

Navedene postavke so osnova za pripravo financnega nacrta tekmovanja, ki ga sprejme drzavna 
tekmovalna komisija. 

50. clen 
Placilo za delo 

Sodelovanje uciteljev zgodovine pri pripravi in izvedbi tekmovanja iz znanja zgodovine za OS je 
prostovoljno. 

Delo uciteljev in drugih strokovnih delavcev pri tekmovanju se denarno ne nagrajuje. 

Porabljeni cas se obracuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje (interesna dejavnost, 
dodatni pouk ... ). 

KAZENSKE DOLOCBE 

51. clen 
Krsenje pravilnika - clani tekmovalne komisije 

Tekmovalne komisije in tekmovalci so dolzni upostevati dolocila tega pravilnika in navodila 
predsednika pristojne tekmovalne komisije. 

Ce clan tekmovalne komisije ne uposteva dolocil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne 
tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razresi clanstva v komisiji. 
Razresitev vpise v zapisnik tekmovanja. 

Navajanje netocnih podatkov, ki vplivajo na dosezek ali uvrstitev na naslednjo raven tekmovanja, 
se lahko kaznuje z izkljucitvijo iz vseh nadaljnjih stopenj tekmovanja. 

52. clen 
Krsenje pravilnika - tekmovalci 

Ce udelezenci tekmovanja krsijo dolocila tega pravilnika, jih lahko predsednik pristojne 
tekmovalne komisije izloci s tekmovanja v skladu s 3. in 4. alinejo 16. elena pravilnika. 

PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

53. clen 
Sprejem pravilnika 

Pravilnik o tekmovanju ucencev v znanju zgodovine sprejme direktor Zavoda RS za solstvo, prav 
tako spremembe in dopolnitve pravilnika. 

54. clen 
Spremembe pravilnika 

Pobudo za spremembo ali dopolnitev tega pravilnika lahko dajo dr'Zavna tekmovalna komisija, 
Zavod RS za solstvo oziroma njegove obmocne enote in sole . 
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55. clen 
Veljavnost pravilnika 

Pravilnik stopi v veljavo, ko ga podpise direktor Zavada RS za solstvo. Enak postopek velja tudi 
za zacetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika. 

Z zacetkom veljavnosti tega pravilnika prenehajo veljati dolocbe Pravilnika o tekmovanju ucencev 
v znanju zgodovine za osnovno solo stevilka 0071-5/2014-1 z dne 6.10.2014. 

Stevilka: 0071-3/2015-1 
Datum: 12. 03. 2015 

(!) 
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